
16-те доброволци от община Сатовча преди дни се сдобиха с нова 
екипировка. След официалното пререгистриране на Доброволното фор-
мирование за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации и 
получаване на персонален идентификационен номер, съгласно Решение 
на Министерски съвет,  Общинското ръководство поиска финансиране за 
обучение, застраховка срещу злополука и екипировка от Министерство 
на финансите.
След получаване на средствата се извърши  необходимото обучение 

и застраховане на доброволците, също така се закупи и необходимата 
екипировка, като: якета, панталони, обувки, гумени ботуши,  предпазни 
каски, фенери за каски, защитни очила, ръкавици, колани и закрепващо 
въже.
След направен технически преглед на трите налични  автомобила 

приспособени като водоноски  15-те доброволци получиха от Кмета на 
общината д-р Арбен Мименов в присъствието на началника на РС ПБЗН 
- гр.Гоце Делчев Росен Сердарев новата си екипировка с отличителни 
емблеми „Доброволно формирование-Сатовча”, с която ще бъдат по-
защитени при срещата си с огнената стихия и бурята.
Общинското ръководство и началника на РС ПБЗН  като изразиха своята 

благодарност към  огнеборците за своевременното съдействие при гасе-
нето на всички битови и горски пожари на територията на общината им 
пожелаха здраве, всеотдайност и висок доброволчески дух  при оказване 
на помощ на населението при извънредни ситуации.

 9 - 15 февруари  2015 г., година (XI), 6 /486/

0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв. 

07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:

                        
      

2950, Сатовча, ул. „Тодор Шопов”№ 37, тел.:21-16, факс: 20-95

б б б

ДОБРОВОЛНОТО  ФОРМИРОВАНИЕ  ОТ
САТОВЧА  С  НОВА  ЕКИПИРОВКА

Комисия за защита на 
потребителите (КЗП)

0700 111 22
Телефон на потребителя

0700 122 99

РАБОТНА  СРЕЩА  ПО  ПРОЕКТ  „ЕРАЗЪМ+”

У Р О К  
П О   Ч О В Е Ч Н О С Т

Във връзка с „ПРОЕКТА” по френски език на 
тема: “Градина без граници. Нека нашият дух цъфти 
в градината на Европа”, по Програма „Еразъм+”, 
Ключова дейност 2, Стратегически партньорства, 
Екипът на проекта и Координационният съвет 
организираха работна среща с Кмета на Община 
Сатовча – д-р Арбен Мименов.
Целта на срещата бе да се представят целите, 

задачите, дейностите и мобилностите на проекта.
Директорът на училището – г-н Милко Сиркьов 

откри работната среща, като разясни основните 
цели и задачи на спечеления проект по френски език 
в размер на 87585 евро, който е с продължителност 
три учебни години /2014 – 2017г./
Г-жа Райка Славчева – Координатор на проекта 

запозна присъстващите с дейностите по проекта, 
предстоящите мобилности и критериите за подбор 
на учители и ученици.
Първата транснационална среща вече се проведе 

в периода от 03.12 – 07.12.2014 г. в гр.Корната 
Д’адда, Италия, на която присъстваха: Директорът 
на училището – г-н Милко Сиркьов, Координаторът 

на проекта – г-жа Райка Славчева и г-жа Нели 
Коемджиева – главен учител по английски език.
Предстоящата международна и обучителна 

дейност ще бъде в гр.Сао Мартино до Кампо, 
Португалия, на която ще присъстват 22 ученици от 
училището и 3 учители – г-жа Райка Славчева, г-жа 
Денка Николова и г-жа Лиляна Камбова.
Предстои избор на учители за провеждане на 

транснационалната работна среща в гр.Буков, 
Румъния, която ще бъде проведена през месец 
септември 2015 г.
Освен мобилностите, бяха засегнати и теми за 

предстоящите дейности на проекта, както и крайния 
продукт, който ще бъде изграждане на оранжерия на 
територията на училището.
Кметът на Общината – д-р Арбен Мименов обеща 

да съдейства за изпълнението на дейността, дори с 
удоволствие ще се включи в предстоящите дейности 
и мобилностите на проекта.

 Той поздрави екипа и координационния съвет, 
като  пожела здраве и успех в изпълнението и 
реализирането на дейностите по проекта.

В резултат на проливните  дъждове се активизира 
свлачище, което постави на поредно изпитание духа 
на населението от село Плетена, община Сатовча. 

Без паника, организирано, с риск на живота си, 
една част извеждаше домашните животни от сто-
панската постройка, коята всеки момент можеше да 
се събори, друга част се организира след спирането 
на дъжда да спасява покъщнината на пострадало-
то семейство. Благородната постъпка на всички е 
поредното потвърждение, че човещина с пари не 
се купува и няма нищо по-велико от чистата човеч-
ност, която се проявява в трудни моменти. 
Много са имената на обикновените хора, които 

протегнаха ръка на семейството-съседите Руши-
дови и Бошнакови, които  дадоха подслон на жи-
вотните, а почти всички съседи, близки и приятели 
предлагаха домовете си за нощуване  през дългите 
и трудни нощи, заедно с тях дежуреха и подкрепя-
ха, изразяваха своята съпричастност и отзивчивост. 
Трудното тепърва предстои, но със сигурност 

проблемите ще се решават, защото е жива сплоте-
ността и единството на хората. Много са имената 
на гражданите, без оглед на пол и възраст, които 
тихо и безрезервно се включиха  в поредното из-
питание и защитиха простото име ЧОВЕК. Хвала и 
дълбок поклон на всички за проявената човечност 
и тяхната безкористна  постъпка, която е поредният 
урок на героизъм и извисена нравственост!

04.02.2015 г.                                               Руси Къдрев                                                                                        



с романтичната любов през Средновековието.
На този ден още през 14 век започва да става традиция да се 

разменят любовни послания под формата на т. нар. валентинки. 
Съвременните символи на любовта сега са сърцето и образа на 
крилатия Купидон. През 20 век ръчно написаните послания биват 
заменени от масово произвежданите готови картички. АПК (Асо-
циацията за Поздравителни Картички) е изчислила, че всяка година 
се изпращат 1 милиард поздравителни картички, като така изоста-
ват по масовост само от коледните картички. Асоцацията също е 
изчислила, че жените купуват около 85% от всички валентинки.
През втората половина на 20 век в САЩ и други места по света 

установената практика на размяна на картички се разширява и се въвежда раздаването 
на подаръци, като при хетеросексуалните двойки това се прави обикновено от мъжа. 
Най-популярните подаръци са рози и шоколад. През 80-те, диамантената индустрия 
започва да насърчава Св. Валентин в неговото ориентиране към подаряване на бижута 
без примеси.
Когато двама влюбени вечерят на Св. Валентин, тяхната връзка често се счита за 

сериозна.
15 Февруари 2015г., Неделя, Международен ден на скаутите
На 15 февруари всяка година се отбелязва Международния ден на скаутите. Думата 

scout в превод означава „разузнавач“, но в днешни дни скаутите са хора, обединени 
главно от идеите си за живот сред природата и от кодекса си на коректно поведение.
Основите на скаутската организация са поставени през 1907 година от бившия военен 

- лорд Робърт Стивънсън Смит Бейдън-Пауел в Англия. Той създава първия скаустки 
отряд - събира 15-20 момчета от градските улици и ги завежда на скаутски лагер на 
остров Браунси. 

СЕДМИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МАРТЕНИЦИ „ПИЖО И 
ПЕНДА“ ЗА ИЗРАБОТКА НА НАЙ-ДЪЛГА, НАЙ-ОРИГИНАЛНА 

МАРТЕНИЦА, ПАНО И ОБЕМНА КУКЛА   
Краен срок: 25 февруари 2015 г. (важи пощенското клеймо) 
Детски образователен център „Дай, бабо, огънче” – гр. Перник, Читалище „П. К. Яворов” 

1926 г. – с. Мещица; община Перник Ви предлагат да участвате в Седмия национален 
конкурс “Пижо и Пенда” за изработка на най-дълга, най-оригинална мартеница, пано и 
обемна кукла.
В конкурса можете да участвате със следните творби: Мартеници; Пано; Oбемни кукли 

на Пижо и Пенда. Достоверността, художествената стойност и оригиналност ще са крите-
риите за многото индивидуални и групови награди, разпределени в две възрастови групи: 
І група - до 10 години, и ІІ група - 11-14 години,  в две категории: индивидуална изра-

ботка и групова работа
Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:
1. Трите имена и възраст на автора
2. Училище, извънучилищно звено
3. Телефон и e-mail за връзка
Най-добрите модели ще бъдат наградени и подредени в изложба.
Мартениците трябва да бъдат изпратени до 25.02.2015 (важи пощен-

ското клеймо)
на адрес: Перник; кв. „Твърди ливади“; ул. „Първи май“ 21
Детски образователен център „Дай, бабо, огънче!“
За информация: GSM 0886160994; 0893466357 – Георгиева
Или на: http://daibabooganche.webnode.com/
Не се сърдете, че изпратеното от Вас няма да върнем обратно. То ще бъде съхранено, 

за да участва в ретроспективна изложба през следващите години.

 СТАНИ АВТОР НА СТУДЕНТСКИ ВЕСТНИК „ПОКОЛЕНИЕ ЕВРОПА“ 
И СПЕЧЕЛИ ПЪТУВАНЕ ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ!    

За четвърта поредна година Информационното бюро на Европейския парламент в Бъл-
гария ще издаде вестник „Поколение Европа“ по случай Деня на Европа — 9 май, който 
ще бъде изцяло съставен от студенти. Крайният срок за участие в конкурса за подбор на 
бъдещите автори е 19 февруари.
За да участват в конкурса,  кандидатите трябва да са студенти и да изпратят кратко есе 

на имейл адрес epsofi a@europarl.europa.eu на една от следните две теми:
• Европейският съюз и помощта за развиващите се държави: инвестиция в нашето 

бъдеще?
• Как ЕС влияе на моето ежедневие?
Материалите трябва да бъдат авторски, на български 

език и да не надвишават 400 думи.
Избраните студенти, които ще участват в списването на 

вестника, ще посетят Европейския парламент в Брюксел 
или Страсбург през месец март 2015 г., за да се запознаят 
с институцията и да подготвят своите материали.
Разходите по пътуването и престоя се поемат от Ин-

формационното бюро на ЕП в България. Авторите няма 
да получат заплащане за своите материали. Вестникът 
ще се разпространява безплатно на събитията, организирани от Информационното бюро 
на ЕП в България за отбелязване на 9 май 2015 г.
За участие в конкурса се допускат студенти, обучаващи се в колежи и университети 

на територията на България и Европейския съюз, независимо дали в бакалавърска, ма-
гистърска или докторантска степен, редовна или задочна форма. Всеки кандидат трябва 
изрично да упомене своя университет, специалност и курс.
Победители в конкурси на Информационното бюро на ЕП в България от предишните 

години не се допускат за участие.
Резултатите от конкурса ще бъдат обявени в края на февруари 2015 г.
Краен срок: 19 февруари 2015 г. 

Обедната почивка, задължително на сянка!Обедната почивка, задължително на сянка!

10 Февруари 2015г., Вторник,  Св. мъченица Валентина и 
Св. Харалампи и ден на пчеларя
Имен ден празнуват: Харалампи, Валентин, Вальо, Вален-

тина, Валя, Валери, Валерия, Ламбо, Пейо, Пейчо, Пейка.
В народните представи Св. Харалампий бил властелинът на 

всички болести. Държал ги със синджир и по своя воля ги пращал да вървят 
по света. Освен това е почитан като Според легендите свети Харалампий е 
заповедник и на чумата и поради тази причина денят му е наричан още „Чумин 
ден“. За да умилостивят чумата, жените месели питки, мажели ги с мед и ги 
раздавали на съседи и роднини.
В народните представи чумата е стара, грозна, рошава и зла жена, която 

трябва да се изведе от селището. Затова оставят край населеното място 
питка с мед, шише вино, нова кърпа, сапун, гребен и вода, за да се залиса, 
докато мие косите си и ги сплита, а докато се нахрани и напие — да забрави 
за какво е слязла.
Свети Харалампи е избран и за покровител на пчеларите.
За да се предпазят от лоши болести, жените не трябва да работят на този 

ден. Единствено разрешено е да омесят питка, която да занесат в църквата 
за освещаване. Заедно с нея се носи и мед. Смята се, че този мед е придобил 
лековити сили, затова се пази през цялата година. Ако някой се разболее му 
дават от него, та по-бързо да се възстанови и да оздравее.

12 Февруари 2015г., Четвъртък, 
• Международен ден на Дарвин 
Посветен на годишнината от рождението на Чарлз Дарвин, известен още 

като Ден на еволюцията
Той пръв дава идеята за еволюцията на всички видове в течение на времето 

от общ прародител посредством процес, който нарича естествен отбор. 
• Ден на червената ръка
Денят на Червената ръка се празнува от 2002 г. и е посве-

тен в помощ на децата от държавите с военни конфликти.
Според конвенцията на ОН за защита на детските права, 

от 12 февруари 2002 година военната злоупотреба с деца е 
забранена. За съжаление, броят на детските войници не се 
е променил значително. Все още биват използвани около 
250.000 деца във войните на възрастните.

13 Февруари 2015г., Петък, Световен ден на радиото
Световния ден на Радио има за цел да се повиши информираността за 

значението на радио, насърчаване на лицата, отговорни за взимането на ре-
шения за предоставяне на достъп до информация чрез радио и подобряване 
на работата в мрежа и международното сътрудничество между радио- и 
телевизионни оператори.
Радиото е медията, без която не можем, която завинаги промени общуването 

между хората. Независимо кога, как и къде слушате радио – сутрин преди 
работа, докато пътувате или вечер преди да си легнете. Независимо дали 
го слушате със стария транзистор или радиоточката, през компютъра или 
телефона си, в къщи или в колата си - радиото неизменно е част от нашето 
ежедневие. То винаги е редом с нас.

14 Февруари 2015г., Събота, 
• Трифон Зарезан  (по нов стил)
На 14 – ти февруари по стара българска тради-

ция честваме Трифон Зарезан – денят на виното, 
лозарите, кръчмарите и градинарите. 
Независимо от своя произход  в миналото, 

Трифон Зарезан е бил обвързван с много обичаи, 
някои от които са запазени и до днес. Традицията повелявала стопанката да 
стане рано сутрин и да омеси и опече обреден хляб, украсен с лозово листо. 
Освен питата  задължително се приготвяла и кокошка, пълнена с ориз или 
булгур. Тя поставяла всичко заедно с бъклица с вино в нова вълнена торба и 
с този товар изпращала мъжа си на лозята. Там стопанинът се прекръствал 
и с косера отрязвал три пръчки от три корена. От пръчките правел венец и 
закичвал калпака си, а  корените поливал с донесеното вино, светена вода и по-
ръсвал с пепел, запазена от Бъдни вечер  – този ритуал се нарича „зарязване“.

• Ден на българския археолог
Началото на отбелязването на този професионален празник е през 1971 

година по инициатива на Националния археологически институт с музей 
при БАН. Свързва се с празниците на древногръцкия бог Дионис. На този 
ден всяка година  се открива изложба с експонати и фотоси на най-важните 
открития от предходната година.

• Успение на св. Кирил Славянобългарски
Свети Кирил Славянобългарски напуска този свят на 14 февруари 869 г. - 

14 години след като заедно с брат си Методий открива по божий промисъл 
глаголицата, първата славянска азбука.

• Свети Валентин
Имен ден празнуват: Валентин, Валентина, Вальо, Валю, Валя
Свети Валентин е празник, който се празнува на 14 февруари. На тази дата 

влюбените разкриват един на друг, че се обичат. Първоначално стар римокато-
лически празник в чест на Св. Валентин, той вероятно започва да се свързва 
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Ако желаете да публикувате и Ваши интересни фотоси, моля изпращайте 
материалите си на адрес:

Сатовча 2950, ул.”Тодор Шопов”№37, факс: 07541/20-95, 
e-mail: satovchabl@abv.bg

СЕДМИЧЕН КАЛЕНДАР

ПРИТЧА ЗА ЖИВОТА - ВСИЧКИ ИСКАТ ДА ГИ
ИЗСЛУШВАТ, НО НИКОЙ НЕ ИСКА ДА СЛУША…

Ученик попитал Учителя си:
„Защо хората не искат да слушат дори това, което на-

вярно ще им бъде от полза? Защо очевидната мъдрост за 
тях е нищо?“
А Учителят му отговорил:
„Всички искат да бъдат изслушвани, но никой не иска да 

слуша. Ако искаш нещо да докажеш,  то ти за самия себе 
си вече знаеш, че това е така. Тогава за какво доказваш? 
И не е наша работа да съдим кое е полезно и кое – не. 
Понякога очевидното добро се оказва зло и обратното, 
това се разбира с течение на времето.  А мъдростта е 
само фундамент. Той се полага на твърда или укрепена 
почва. Трябва да се отводни блатото и тогава да се поставя 
фундамента“.

„Значи ли всичко това, че не трябва да се дават съвети, а трябва да се чака хората да 
станат готови да ги възприемат? – отново попитал ученикът. – Така ми се иска да им 
помогна!“

„Всеки сам избира пътя си на тази земя, макар пътят във Вселената да е един. Мъдростта 
си можеш да споделиш с тези, които са редом с теб, на една пътека и в една посока, при 
което не трябва да спираш или да се отклоняваш от пътя си. Само спътникът ти винаги 
има време и желание да те изслуша. На другите можеш да помогнеш само с енергията 
на мислите си и чувствата.“
Така отговорил Учителя.



Въпрос: По време на болничен за гледане на малко 
дете ме извикаха в офиса и ми връчиха заповед за 
уволнение! Законно ли е това?
Отговор: Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 и т. 4 от Кодекса 
на труда в случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 
и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само 
с предварително разрешение на инспекцията по труда 
за всеки отделен случай работничка или служителка, 
която е майка на дете до 3-годишна възраст; както и 
работник или служител, който е започнал ползването 
на разрешения му отпуск. Законовата закрила включва 
забрана за уволнение в следните случаи, изброени 
в КТ: при закриване на част от предприятието или 
съкращаване на щата; при намаляване на обема на 
работата; при липса на качества на работника или 
служителя за ефективно изпълнение на работата; 
при промяна на изискванията за изпълнение на длъж-
ността, ако работникът или служителят не отговаря 
на тях, както и при дисциплинарно уволнение. Дали 
се ползвате от закрила при уволнение зависи от 
основанието, на което се прекратява трудовият Ви 
договор. Трудово-правен спор във връзка с прекратя-
ване на трудов договор се решава от съответния съд. 
Срокът за предявяване на иск е 2-месечен, считано 
от прекратяването. 

Въпрос: След изтичане на давностния срок от 
2 години за използване на остатъчен отпуск от 
предишните години, какво се случва с тези дни? 
Губят ли се? Работодателят длъжен ли е да поз-
воли на служителя да ги ползва след изтичане на 
2-те години или да ги изплати като обезщетение 
след като служителя напусне?
Отговор: От зададения от Вас въпрос не става ясно 
неизползвания платен годишен отпуск от коя го-
дина е. Важно е да се отбележи, че тъй наречените 
„стари отпуски”, които са преди 01.01.2010 г. могат 
да се ползват до прекратяване на трудовото право-
отношение. За тях разпоредбата на чл. 176а, която 
регламентира погасяване на правото на ползване на 
платения годишен отпуск не се прилага. Няма пречка, 
ако лицето пожелае, тези отпуски да се включат в 
графика за ползване на платения годишен отпуск от 
работниците или служителите, както и да се ползват 
с писмено разрешение на работодателя без да са 
включени в графика. При прекратяване на трудовото 
правоотношение, ако останат неизползвани дни пла-
тен годишен отпуск за периоди преди 1 януари 2010 
г., работодателят дължи обезщетение за неизползван 
платен годишен отпуск по чл. 224 от КТ. Съгласно 
разпоредбата на чл. 172 от Кодекса на труда (КТ), 
платеният годишен отпуск се разрешава на работника 
или служителя наведнъж или на части и се ползва 
в съответствие с утвърден от работодателя график 
през календарната година, за която се полага. Отла-
гането на ползването на платения годишен отпуск е 
възможно в случаите на чл. 176, ал. 1, 2 и 4 от КТ. 
Независимо обаче от причините за неползването на 
платения годишен отпуск или част от него, правото на 
ползването му в хипотезата на чл. 176а, ал. 1 от КТ се 
погасява с изтичането на две години от края на годи-
ната, за която се полага отпускът. За по-голяма яснота 
прилагаме и следния пример – хипотетично през 2015 
г. ще е изтекъл давностния срок за ползване на дни 
платен годишен отпуск от 2012 г. и за работодателя 
няма да е налице задължение да разреши ползването 
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ДАНЪЧНИ ПРАВЯТ РЕГИСТЪР НА
ВЕДОМСТВЕНИ БЕНЗИНОСТАНЦИИ
Всички ведомствени бензиностанции ще бъдат вка-

рани в регистър към Националната агенция за приходи. 
Това са обекти, където фермери зареждат с гориво 
селскостопанската си техника, както и транспортни 

фирми - камионите си. 
Отпада идеята да бъ-

дат монтирани ниво-
мери на ведомствените 
бензиностанции и в ре-
ално време да се пре-
дава информация към 
НАП за количеството 
заредено гориво. Това 
гласят нови промени в 

наредбата за отчитане на продажбите в търговските 
обекти чрез фискални устройства, които са предложени 
от Министерството на финансите. 
Първоначалната идея беше всички обекти за зареж-

дане с гориво да бъдат вързани дистанционно с НАП. 
Според анализ на МФ бюджетът губи 1,1-1,2 млрд. лв. от 
укрити данъци при продажба на горива без акциз и ДДС. 
При положение, че в страната има 3105 легални бен-

зиностанции, обектите за зареждане с горива, или т.н. 
ведомствени бензиностанции са над 30 000.
Против промените обаче се обявиха фермерите, които 

от такива обекти зареждат селскостопанската си техни-
ка. Необходимите разходи да монтиране на нивомерни 
системи, дистанционна връзка с НАП и бензиноколонка 
се оценяват на между 5 000 и 11 000 лв. за всеки обект. 
Позицията на фермерите беше подкрепена и от де-

путати от повечето партии в парламента. Затова сега 
МФ предлага компромисен вариант. Нивомери няма 
да се монтират. Но всеки собственик на ведомствена 
бензиностанция за зареждане на горива ще трябва да 
изпрати до НАП подробности за обекта си. Трябва да 
се даде информация за вида на съдовете, какъв е обема 
им, какво гориво се съхранява и за какво се използва, 
къде се намира обектът, средното количество гориво, 
което се употребява и как се зарежда. 
Данните ще трябва за се предадат в 14 дневен срок 

след приемане на наредбата. Те трябва да се изпратят 
по интернет с електронен подпис или с безплатния 
персонален идентификационен код (ПИК). След това 
при промяна на някое от обстоятелствата, новите данни 
трябва да се изпращат до НАП в 7-дневен срок. 
Целта на промените е да се идентифицират обектите и 

съдовете от които се извършва зареждане за собствени 
нужди на превозни средства, машини, съоръжения и 
друга техника, което ще помогне за по-ефективен кон-
трол от страна на приходната администрация, гласят 
мотивите към наредбата.

 
ПРОВЕРЯВАМЕ ПО ТЕЛЕФОНА ЗА
ВНЕСЕНИ ЗДРАВНИ ОСИГУРОВКИ

Всеки български гражданин може да провери здравно-
осигурителния си статус 7 дни в седмицата, 24 часа в де-
нонощието с обаждане на информационния телефон на 
Националната агенция за приходите (НАП) 0700 18 700. 
Услугата е изцяло автоматична и изисква въвежда-

нето на ЕГН, като дава отговор дали здравните права 
на съответния потребител са прекъснати или не, както 

и информация за всеки месец в 
последните 3 години, за който 
няма данни за платени здравни 
осигуровки, обясниха от приход-
ната агенция.
Справката се извършва в под-

меню „Осигуряване“ на телефон 
0700 18 700, като се заплаща градски разговор при 
набиране от стационарен апарат и такса по съответната 
тарифа за мобилните телефони.
Справка за здравноосигурителния статус на граждани 

може да се направи и онлайн в портала за електронни 
услуги на НАП.

НАП ВРЪЩА ДАНЪЦИ НА МЛАДИ
СЕМЕЙСТВА С ИПОТЕКА

За поредна година един от членовете на младо се-
мейство с ипотечен кредит може да намали сумата от 
годишните данъчни основи с лихвените плащания по 
заема през годината, съобщи Националната агенция по 
приходите (НАП).
Данъчното облекчение за млади семейства дава 

възможност да се приспаднат от сумата от годишните 
данъчни основи лихвените плащания по ипотечен кре-
дит за закупуване на жилище. Приспадането означава, 
че със сумата, платена за лихви по ипотечен кредит, се 
намалява сборът от всички доходи на физическото лице, 
а не дължимият данък.
За да се ползва данъчното облекчение, ипотечният 

кредит трябва да е сключен от лице, което отговаря 
едновременно на следните условия: има сключен 
граждански брак; лицето и/или съпругът/ата му не са 
навършили 35-годишна възраст към датата на сключване 
на договора за ипотечен кредит; ипотекираното жилище 
е единствено жилище за семейството през годината. 
Задължително условие за ползване на данъчното об-
лекчение е лицето да представи писмена декларация 
от съпруга/та, че няма да ползва данъчното облекчение 
за същата година.
Облекчението може да се ползва от местни физиче-

ски лица, както и от чуждестранни физически лица, 
установени за данъчни цели в държава членка на ЕС 
или в друга страна по Споразумението за европейското 
икономическо пространство, за направени през годината 
лихвени плащания по първите 100 000 лв. от главницата 
по ипотека.
Данъчното облекчение се ползва само с подаване на го-

дишна данъчна декларация, към която се прилага документ, 
издаден от банката кредитозаемател, припомнят от НАП.

Внасяне на осигурителните вноски за държавно 
обществено осигуряване и допълнително задължи-
телно пенсионно осигуряване:
до 25 февруари
> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално оси-

гуряване, върху получените, включително начислени-
те и неизплатените или върху неначислени през месец 
Януари възнаграждения, които се отнасят за труд, по-
ложен през месец Януари 2015 г.

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално оси-
гуряване, върху допълнителни доходи от трудова дей-
ност (например допълнителни трудови възнагражде-
ния за постигнати резултати) начислени или изплатени 
след 25 Януари 2015 г., отнасящи се за труд, положен 
през месец Декември 2014 г. 

> за лицата по чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално 
осигуряване, върху допълнителни доходи от трудова 
дейност (например допълнителни трудови възнаграж-
дения за постигнати резултати) начислени или изпла-
тени през месец Януари 2015 г., отнасящи се за труд, 
положен преди месец Декември 2014 г. 

> за лицата, чието недопускане или отстраняване от 
работа е обявено за незаконно с акт, който е влязъл в 
сила през месец Януари 2015 г. 

> за лицата, които през месец Януари 2015 г. са въз-
становени на работа по реда, определен в специални 
закони

> за лицата, чието уволнение от работа е обявено за 
незаконно с акт, който е влязъл в сила през месец Яну-
ари 2015 г.

> за трудоустроените лица, на които през месец Яну-
ари 2015 г. се полага обезщетение, тъй като не им е 
предоставена подходяща работа. 

> за лицата, на които през месец Януари 2015 г. е из-
платено обезщетение за оставане без работа. 

> за самоосигуряващите се лица на авансово дължи-
мите месечни осигурителни вноски за месец Януари 
2015 г. 

> за съпрузите на лицата, регистрирани като упраж-
няващи свободна професия и/или занаятчийска дей-
ност и на регистрираните земеделски производители и 
тютюнопроизводители, когато с тяхно съгласие участ-
ват в упражняваната от тях трудова дейност за месец 
Януари 2015 г .

> за лицата, които работят без трудови правоотно-
шения върху изплатените възнаграждения през месец 
Януари 2015 г.

> за морските лица, за положения труд през месец 
Януари 2015 г.

> за работещите в чужбина по трудови или служебни 
правоотношения с български осигурител, които подле-
жат на задължително осигуряване по българското за-
конодателство, осигурителни вноски, отнасящи се за 
месец Януари 2015 г.

> за избралите да се осигуряват за фонд „Пенсии” и 
допълнително задължително пенсионно осигуряване 
за месец Януари 2015 г:

- лица, изпратени на работа в чужбина от български 
посредник;

- лица, работещи в международни органи или орга-
низации със съгласието на компетентните български 
държавни органи;

> за съпругите/съпрузите на дългосрочно командиро-
вани служители в дипломатически служби по време на 
задграничния им мандат осигурителни вноски, отнася-
щи се за месец Януари 2015 г.

 ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

До 14-ти февруари: 
ЗДДС
1. Подаване на справка-декларация по ЗДДС, ведно с 

отчетни регистри и внасяне на дължимия ДДС за данъч-
ния период - месец януари. 

2.Подаване на VIES-декларация от регистрирано лице, 
което е извършило вътреобщностни доставки,  доставки 
като посредник в тристранна операция (с изключение на 
получено авансово плащане (цялостно или частично) от 
посредник в тристранна операция) или доставки на ус-
луги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС (включително получените 
авансови плащания(, с място на изпълнение на терито-
рията на друга държава членка за данъчния период – ме-
сец януари
ЗСВТС
Подаване съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗСВТС на Интрастат 

декларации - пристигания/изпращания за месец януари 
2013 г. 
Подаване съгласно чл.10, ал. 1 от ЗСВТС на Уведом-

ление за неподаване на месечни декларации за януари 
2013 г.
До 15-ти февруари 
Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г.
1. Подаване на данни от производител/ вносител на 

фискални устройства за разчетени фискални памети  
през месец януари

2. Подаване на данни от сервизна фирма на фискални 
устройства за издадените свидетелства за регистрация 
на фискални устройства, за прекъсване и започване на 
сервизното обслужване, както и за получени уведомле-
ния за загубване, повреждане или унищожаване на сви-
детелството за регистрация на фискалното устройство 
през месец януари

 ОСИГУРИТЕЛЕН КАЛЕНДАР   
ФЕВРУАРИ 2015 г.

на такъв отпуск или задължение за изплащането му при 
прекратяване на трудовото правоотношение. Ако обаче 
служителят или работникът разполага с неизползван 
платен годишен отпуск от преди 1 януари 2010 г. , то 
тези дни могат да бъдат ползвани от него или съответно 
при прекратяване на трудовото му правоотношение ще 
трябва да му бъдат изплатени от работодателя. 

  НАДБАВКИТЕ ЗА ВТОРО И ТРЕТО ДЕТЕ СЕ ВДИГАТ 
Надбавките за второ и трето дете ще се вдигнат, за 

да се насърчи раждаемостта. 
Това ще стане с промяна в Закона за семейното 

подпомагане. 
Предвижда се добавките за едно дете да станат 30 

лв., за второ - 80 лв., а тридетните родители да по-
лучат 130 лв. За всяко следващо дете ще се дават по 
20 лв., така че при 4 деца ще се вземат общо 150 лв. 
Досега за едно дете се полагаха 35 лв., за две - 50 

лв., а за следващите по 35 лв. Тази седмица по-
правките ще бъдат качени на сайта на социалното 
министерство за публично 
обсъждане. 
Правителството ще пред-

приеме и мерки срещу ран-
ната раждаемост. „Практи-
ката деца да раждат деца 
трябва да отпадне“. За това 
ще се разчита основно на 
здравните медиатори. 
Предвижда се още родителите на непълнолетни 

майки да не получават детски добавки. Това ще стане 
с изменения в Закона за семейните помощи за деца. 
В момента детски могат да получават както майката 
на малолетната, родила дете, така и тя самата. 
За майките студентки получаваната помощ при 

раждане ще се раздели на две и втората част ще се 
получава след представяне на бележка за заверен 
семестър. Целта е да се сложи край на злоупотреби-
те, при които бременните се записват в университет 
само за да получат парите, след което не се връщат 
на учебната скамейка. В момента студентките майки 
получават накуп 2800 лв.



ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ПИЕМ
ЛИМОНОВА ВОДА СУТРИН?

Пиенето на топла вода с лимон сутрин дава на орга-
низма ни много ползи за здравето,     перфектен иму-
ностимулатор е за зимата и идващата пролет. 

1. Лекарство за храносмилателната система
Една чаша топла вода, изпита на гладно рано сутрин, 

има свойството да стимулира и да прочиства стомаш-
но-чревния тракт, когато попадне в него – перфектна е 
като диуретик, за лечение на остър или хроничен запек 
и за прочистване на организма в дни на детоксикация. 
Комбинацията с лимон е подходяща за черния дроб, 
благодарение на лимонената киселина максимизираща 

ензимите, които от-
говарят за неговото 
стимулиране и про-
чистване. Също така 
помага при пробле-
ми с храносмилател-
ните киселини.

2. Поддържа функ-
цията на имунната 
система
Цитрусовите пло-

дове като лимона са с високо съдържание на витамин 
С и аскорбинова киселина. Витамин С е основно сред-
ство при борбата с вируси и настинки, а аскорбиновата 
киселина има голям принос за усвояването на желязо 
от организма ни и също така играе голяма роля в имун-
ната ни система. 
Освен добавянето му в сутрешната чаша вода, можем 

да измислим много начини, с които да се насладим на 
лимоните и в същото време да приемем техните вита-
мини дори и да не харесваме киселия вкус: добавяйки 
мед или захар към лимонови парченца; приготвяйки 
лимоново желе, като вместо вода използваме лимонов 
сок и подсладител; към чайове и комбинирани фрешо-
ве; използвайки пресен лимонов сок за сиропиране на 
сладкиши и т.н.

3. Алкализира вашето тяло
Ако тялото ви има хроничен pH дисбаланс, то вие 

ще бъдете силно податливи на всякакви болести. Въ-
преки че лимоните са кисели, те са изключително ал-
кализиращи и са чудесен начин да осигурите на тялото 
си нужното pH. Ще ви подейства добре и при тежка 
диета, съставена предимно от месо, млечни продукти 
и алкохол. 
За да е добър балансът на вашето тяло, е нужно и пра-

вилно дишане от ваша страна. Медицински факт е, че 
изключително бързото дишане от типа „хипервентила-
ция“ може всъщност да причини прекомерна алкализа-
ция на кръвта. Но и обратното е вярно – твърде плитко-
то дишане причинява натрупване на киселини в тялото. 
Обяснението на това е, че когато дишате плитко или 

подсъзнателно задържате дъха си и не успявате да ди-
шате дълбоко, вие не само че не успявате да поемете 
достатъчно кислород, но и не издишате въздуха напъл-
но. Това означава, че в кръвта ви се акумулира въгле-
роден двуокис. Високите нива на въглеродния двуокис 
снижават водородния потенциал (pH) и това води до 
повишаване киселинността на кръвта.
Освен това с правилното дишане се подобрява кръво-

обращението и храносмилането, облекчава се стреса и 
помага за пречистването на тялото от токсини.

4. Дава ни енергия!
Много хора твърдят, че с лекота биха заменили дъл-

гогодишния навик да пият сутрешно кафе само след ня-
колко дни, започнати с лимонена вода. Комбинацията 
на водата с лимон помага на кръвта ни да се изпълни с 
кислород, което от своя страна ни зарежда със здраво-
словна и чиста енергия, оставяйки ни да се чувстваме 
добре.

5. Поддържа кожата ни красива
Хроничната дехидратация може да накара кожата ни 

да изглежда изморена и груба, затова е добре да запо-
чнем деня си правилно с лимонова вода. Витамин С 
играе много важна роля в поддържането на кожата ни 
здрава и красива, а антиоксидантите успешно се борят 
с факторите причиняващи нейното стареене.

ФИЗИЧЕСКАТА РАБОТА УСПОКОЯВА УМА
Неврози, депресии, панически атаки, нервни кризи. 

Вечно недоволни от живота си жени, които обсъждат 
проблемите си със сериозността на медицински конси-
лиум.
И всичко това – защото сме загубили баланса между 

физическото и умственото натоварване.
Прекалено много товарим ума си с новини, информа-

ция и ненужни клюки от света и у нас.
Сравняваме се с хора, ситуации и други реалности, 

повишаваме собствените си очаквания до незнайни ви-
соти, само за да се чувстваме нещастни след това.
Замисляли ли сте защо са зачестили депресиите, 

нервността и негативните емоции? Защото е намаляла 
физическата работа, която извършваме през деня.
Миялната машина мие чиниите вместо нас, пералня-

та пере, вече има всичко готово в магазина, така че и 
готвенето отнема не повече от 30 минути и през остана-
лите часове не ни остава нищо друго, освен да мислим.
Съчетано с пристрастеността към социалните мрежи 

и интернет като цяло, животът ни се превръща в една 
безкрайна битка на мозъка с информацията.
Опитвайки се да я обработи, складира, запамети или 

реши да забрави, мозъкът изразходва прекалено голяма 
част от енергията ни, „затлачва“ се и спираме да можем 
да правим реални преценки.
Това ни въвлича във водовъртежа на съмненията, 

страховете, колебанията и несигурността.
Намираме грешки и недостатъци там, където ги няма, 

загубваме сладостта от живота, защото винаги има ня-
кой по-щастлив от нас или се паникьосваме от съби-
тия, случващи се прекалено далече от нас.
Лечението на прекалено заетият ум са заетите ръце. 

Казват го и будистките монаси – за да държиш мисъл-
та свободна, ръцете трябва да правят нещо.
Ако решим да направим само малка крачка назад и 

да започнем отново да вършим някои от нещата вкъ-
щи на ръка, вместо с уреди или готови решения, със 
сигурност мозъкът (а оттам и чувствата и душата), ще 
се разтоварят от огромното напрежение.
Вместо да поемате в себе си всяка вечер нова и нова 

порция ненужна информация от телевизията и интер-
нет, удобно наречена „забавление“, насочете внима-
нието си към купчината дрехи, който все се каните да 
изгладите и сгънете, но все не става, защото правите 
друго.
Или пък се захванете с някой 

отдавна отлаган малък ремонт 
или декорация вкъщи.
Или пък изплетете нещо, ние 

все още не сме се научили.
Спокойно можете да направи-

те и тренировка с обръч вкъщи.
Всяко физическо действие е 

добре дошло, ако чувствате ума 
си претоварен от задачи, мисли, 
съмнения или страхове.
И времето до така желаната пролет ще мине по-бързо. 
  
МЛАДИТЕ И СТАРИТЕ ДРЪВЧЕТА

 СА НАЙ-ЧУВСТВИТЕЛНИ КЪМ 
НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ

В голяма степен чувствителността към ниски тем-
ператури зависи и от възрастта, и от фазата на разви-
тие на дърветата.
Младите дръвчета, както и по-старите са с по-голя-

ма чувствителност към ниски температури.
След богата реколта устойчивостта към студ се по-

нижава, тъй като дърветата има по-слабо запасяване 
с резервни хранителни вещества.
Късните и обилни поливки също оказват небла-

гоприятно въздействие върху закаляването на дръв-
четата. Същото важи и за продължителните валежи 
през есента. За съжаление миналата година бе изклю-
чително дъждовна, което със сигурност се е отразило 
върху преминаването на дръвчетата към покой, тъй 
като удължи вегетацията им.
Важно е да се знае, че отделните тъкани, органи и 

части на овощните растения също са с различна ус-
тойчивост към студа.
От тъканите камбият е най-малко чувствителен, 

особено при възрастни растения.
Клончетата издържат на студ до -35 градуса.
От стъблото – при основната част на дънера и чата-

лите са най-слабо 
устойчиви.
Плодните пъп-

ки са по-слабо ус-
тойчиви на студ 
от растежните. 
На прасковата те 
мръзнат при -22 
до -25 градуса, на 
сливовите сорто-
ве - при -19 до - 34 
градуса, а на ябъл-
кови и крушови сортове - при -22 до -35 градуса.
При всички овощни видове корените са по-чувст-

вителни към студ, отколкото стъблото и пъпките. Ко-
рените на ябълката мръзнат при -10 до -15 градуса.
Стръсквайте снега!
Покритите със сняг клонки на дърветата са наисти-

на красива гледка. Препоръчително е обаче той да се 
стръсква, за да не се задържа върху тях. Застрашени 
от счупване са както младите клонки, така и по-дебе-
лите клони и дори стволовете.
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П О Л Е З Н И    С Ъ В Е Т И 

Мария Самарджиева, Красимир Странджев и Емине Дренкова

                                                                                                                       
МАЛКА обява
(до 76 символа)

2.00 лвева                                                                                                              

                                                                                                                       
РЕКЛАМА

(в каре)

1.00 лв./см2                                                                                                              

                                                                                                                       
ОБЯВА
(в каре)

0.50 лв./см2                                                                                                              

Попълнете празните квадратчета, така че всеки 
ред, всяка колона и всяка 3х3 секция да съдържа 
числата от 1 до 9.

Черна ряпа
Черна ряпа - Действие и приложение:
Черната ряпа или жлъчегонно, апетитовъзбуждащо 

и пикочогонно действие.
Черната ряпа се из-

ползва като храна и като 
лекарство. Съдържащи-
те се в ряпата вещества 
(киселини ,  етерични 
масла, лизоцим и др.) 
й придават специфичен 
вкус, аромат и лечебни 
свойства. Използва се 
като апетитовъзбуждащо 
и жлъчегонно средство и при камъни в бъбреците. 
Опитно е установено стимулиращо действие върху 
секрецията на храносмилателните сокове. Захарен 
извлек от ряпата се използва против кашлица, при 
ишиас, против глисти и др. Настърганата ряпа, на-
несена като лапа, има действие, близко до това на 
синапа. Очуканите семена от ряпата се препоръчват 
от народната медицина като антимикробно и проти-
вогъбично средство за външно приложение.
Черна ряпа - Описание:
Двегодишно зеленчуково растение, развиващо през 

първата година листна розетка и кореноплод, а през 
втората - цветоносно стъбло. Кореноплодът е от 5 
до 20 см в диаметър с разнообразна форма и багра. 
Вътрешната част на кореноплода е бяла, жълтеникава 
или червеникава, с остър парлив вкус и характерна 
миризма. Цветоносното стъбло е до 1 м високо.
При основните листа са събрани в розетка. Цвето-

вете са бели, розови или виолетови с по-тъмни жилки. 
Цъфти през юни-юли.
Черна ряпа - Използвани части:
Използват се листата (през юли - август) и плодове-

те (през юли-септември). За лечебни цели се използва 
кореноплодът (Radix Raphani sativi).
Черна ряпа - Начин на приложение:
Прави се захарен извлек от кореноплодът - корено-

плодът се издълбава, поставя се захар и се изчаква 
една седмица, след което се използува захарният 
извлек. Настъргани корени, счукани семена под 
формата на чай и настойка за външно приложение.
Черна ряпа - Лечебни съставки:
Съдържа етерично масло с фитонцидни свойства, 

витамини (А, В2, С, Р, К). минерални вещества (кали-
еви, калциеви, серни, магнезиеви и фосфорни соли), 
микроелементи, ферменти, пектинови вещества и др.
Черна ряпа - Къде се среща?
Отглежда се като зеленчуково растение в цялата 

страна.

БАХУР НА ФУРНА
С КИСЕЛО ЗЕЛЕ

Продукти:
- 1 кг кисело зеле
- 300 г бахур
- 1 глава лук
- 100 мл. олио
- 1 ч.л. захар
- 1 ч.л. чубрица
- 1 ч.л. червен пипер
- 1 ч.л. черен пипер
- 1 с.л. сол
Приготвяне:
В загрятото в дъл-

бока тенджера олио (100 мл.) се задушава ситно 
нарязаният лук (1 глава). Щом омекне, към него се 
добавя ситно нарязаното кисело зеле (1 кг), разбърква 
се добре и се захлупва с капак.
Щом стане съвсем крехко, се овкусява с всички 

подправки и се прехвърля в тава. Поставя се в тава, 
за да се пече около 30-40 минути. Пече се с фолио, 
за да не загори отгоре.
По средата на печенето фолиото се отстранява и 

върху зелето се поставя готовият бахур. Ястието се 
допича и се сервира горещо.

Спира катаджия мутра и го пита:
- Имате ли оръжие?
- Да, картечница, два автомата и гранати. Нямам разре-

шително...
Катаджията е в шок.
- А наркотици?
- Да. 2 кг хероин за продаване, хашиш за пичовете и тревица 

за мен.
Катаджията, в шок от наглостта на мутрата, пита:
- А в багажника какво има?
- В багажника има труп на катаджия. Има и свободно място...

- Келнер, тази муха какво прави в супата ми?
- Моли се.
- Гаврите ли се? Разкарайте се, това няма да го ям.
- Видяхте ли, молитвата й бе чута.


